
TritAppبستردردیجیتالیادگیری



:شبکه اجتماعی متخصصان علوم پزشکی با اهداف

 شبکه سازی(Networking)

 تسهیم دانش(Knowledge Sharing)

 یادگیری مبتنی بر نیاز(On-demand Learning)

دسترسی به هنگام به دانش به روز، دقیق، صحیح و میان رشته ای

TritAppچیست؟



ز ؛ TritAppاعضای ز هویتاحرا شدهتخصصو احرا

کسب و کارها

اساتید، دانش آموختگان، دانشجویان•
در سطح کشور و منطقه•

، دانشگاه ها، مراکز بهداشتی

درمانی و پژوهشی

دانشگگگگگگگگگاو  از کیگگگگگگگگو     گگگگگگگگ   و •
مؤسسه  از آموزش کال  مرتبط

انجمن  گگگگگاز کیمگگگگگ  و مؤسسگگگگگه  از •
 ژو ش 

ن بیمارستان  ا و مراکز بهدا ت  و درما•
کنگرو  از و رویداد از تخصص •

متخصصان رشته های 

مختلف علوم پزشکی

 رکت  از داروسازز ، تجهی ات      •
 گگگرکت  از دانش بنیگگگان و نگگگوآورز  گگگوزو •

سالمت
 رکت  از نو ا و  سته  از فناور•
وارائه د ندگان خدمات متناسب سازز  د•



بشویم؟TritAppچرا عضو 

ز   ویت و تخصص م   وند، اکضاز  TritAppبا توجه به این ه افراد در  نگا  ثبت نا  در  فقط متخصصان و فعاالن ر گته  از مختیگع کیگو  TritAppا را
ز  اقص  نقاط ایران و منطقه ارتباط دا ته با ید .       ستند و  ما م  توانید بدون محدودیت با این متخصصان ا

web.tritapp.net



ز  عالقهآخرین موضوعات تخصصی مورد آگاهی ا

یافته ها انید همچنین می تو.، به آخرین محتوای تخصصی مورد عالقه خود دسترسی داشته باشیدشرکت های مختلفو سازمان ها، متخصصاندنبال کردن با 
.کنیدجاد شبکه تعامالت تخصصی خود را ایبگذارید و با سایر متخصصان به اشتراک یا هر قالب دیگر ویدیو، عکس، متنو مطالب مورد نظر خود را در قالب 



آموزشیمتخصصان، سازمان ها، رویدادها، گروه ها و محتوای دسترسی سریع به 

، یرویدادهای تخصص و کنگره ها، کسب و کارها، سازمان ها، (اساتید، خبرگان و دانشجویان)متخصصانو بدون محدودیت به سادگی Explorerدر بخش 
ر آخرینو بازبیننده ترینرا جستجو کرده و در جریان پر ( گروه ها و کانال های تخصصیو محتوای آموزشی  .خواهید گرفتموارد قرا





جستجو، دسترسی و تعامل با متخصصان

.تخصصی، به سادگی جستجو کرده و پس از یافتن متخصص مورد نظر، پرسش خود را مطرح کنیددر هر زمینه 



دسترسی آسان عالقمندان به دوره های آموزشی

ت پرداخ ی ا ب ا ثبت ن ا  به ص ورت رایگ ان ، آزادبه سادگی امکان به اشتراک گذاری دوره های کامل آموزشی به صورت Learningدر بخش 
. وجود دارد و اعضا می توانند در دوره های مورد نظر  خود ثبت نا  کرده و فهرست دوره های مورد نظر  خود را ایجاد کنندآنالین



بارگذاری ساده دوره های کامل آموزشی برای مدرسان
دررا کاااااهآموزشااااایدوره هاااااا 
بط ضامختلفچندرسانه ا قالب ها 

:شده است را
کنید؛بارگذار به سادگی •
هربه همراهرامربوطهمستندات•

محتوا بارگذار  کنید؛
طمربومباحثبرا دائمیگروهی•

ایجااد شادهبارگذار آموزشبه
کنید؛

بینناادگاد دوره نیااازصااورتدر•
، ثبت ناا خود را باا ایجااد امنااد 

محدود کنید؛
بااارا  آنالیااانپرداخاااتامنااااد•

. ثبت نا  ایجاد کنید



(وبینارها و کنگره های مجازی)دسترسی آسان به رویدادهای دیجیتال 

ز ی افتن روی داد م ورد عالق ه امک ان . ، امکان جستجو و مشاهده رویدادهای مورد عالقه به س ادگی وج ود دارد(Events)در بخش رویدادها  روپ س ا در )رز
آنالین ین در هم چنین امکان دسترسی به محتوای ضبط شده روی دادهای پیش . رویداد مورد نظر به سادگی وجود خواهد داشت( صورت امکان با پرداخت 

ر اعضاء است . اختیا



(Live)برخط برگزاری کالس های آموزشی و رویدادهای 

ز  آن را ضبط کرده و مج ر کنید، در صورت نیا .بگذارید به اشتراکددا  به سادگی جلسات، کالس ها، وبینارها و سایر رویدادهای برخط خود را با امکانات ویژه برگزا



کانال های تعاملی را با قابلیت های ویژه ایجاد کنیدوگروه ها

گروه تعاملی

ارسال ویدئوارسال فایلکوییزنظرسنجی

ارسال عکس

نیگفتگوی مت

ارسال صوت



فمنعطوسادهکوییزهای

ر کنیدKey Featuresدر  گروه های آموزشی، به سادگی کوییز های تشریحی، چند گزینه ای با یک یا چند گزینه درست، استدالل بالینی،  .را برگزا



نظرسنجی های منعطف

.یریدنتایج را به  سرعت نشان دهید یا خروجی های آن را برای تحلیل های بیشتر  بگکنید،برگزاررااعضاازنظرسنجیخودگروه هایدربه سادگی



ر داشته باشید ر جامعه تخصصی حضو با ایجاد پروفایل شخصی خود، به شکل فعال د

وزش ی، ، مطال ب آمپروفایل شخصی خود را بسازید و با جستجو و یافتن پروفایل سایر متخصصان و اعضای سازمانی، به محتوایی که به اشتراک گذاشته اند
ر به ص . دستاوردها، گالری دسترسی داشته باشید ز متخصصان مورد نظر خود مستقیما  پرسش های خود را مطرح کنی د و ب ا متخصص ان دیگ  ورت مج ازی ا

ر کنید .جلسه برگزا



پروفایل های سازمانی را دنبال کنید

ه ای ، افراد و قس مت(Contact Us)ارتباط و ارسال پیا  به سازمان : حضور دارند، با مراجعه به پروفایل این سازمان هاTritAppسازمان های مختلف در 
، کورس ه   ای (COPs)، کانال ه   ای س   ازمان(Groups)، گروه ه   ای مرب   وط ب   ه س   ازمان(Posts)، پس   ت های س   ازمان(Persons)مختل   ف س   ازمان

، دس     تاوردهای (Forms)، فر  ه     ای س     ازمان(Jobs)، موقعیت ه     ای ش      لی س     ازمان(Episodes)، وی     دیوهای س     ازمان(Courses)س     ازمان
به سادگی در دسترس شماست( Gallery)و گالری سازمان( Achievement)سازمان



TritAppتالبستری نوآورانه برای یادگیری دیجی

web.tritapp.net

info@tritapp.net

+98 (21) 66 56 47 84

+98 (902) 411 9268 (WhatsApp & Telegram)


